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    Paul Lendvai-díj: 
várják pályázatokat  
   Az elmúlt egy év során megje-
lent két cikkel még augusztus 31-
ig lehet pályázni arra a szakmai 
díjra, melyet Paul Lendvai, Auszt-
riában élő újságíró (képünkön) 
alapított. A díjjal évente egy 
olyan magyar újságírót jutalmaz-
nak, aki magyar nyelven a ma-
gyar nyomtatott sajtóban ki-

    Erősebb kapcsolat 
a Szentfölddel  

   A Szent István ünnepére hivata-
los látogatásra Budapestre érke-
zett III. Teophilos jeruzsálemi 
 ortodox patriarchával tárgyalt 
Semjén Zsolt (képünkön). A mi-
niszterelnök-helyettes a megbe-
szélés után azt mondta, tovább 
kell építeni a Magyarország és a 
Szentföld közötti ezeréves kap-
csolatokat, amelyeket még Szent 
István alapozott meg azzal, hogy 

megkoronázása után zarándok-
házat hozott létre Jeruzsálem-
ben. Felidézte, szimbolikus ösz-
szeggel Magyarország elsőként 
járult hozzá a betlehemi Születés 
temploma felújításához és több 
testvérvárosi kapcsolat alakult ki. 
III. Teophilos hangsúlyozta, na-
gyon fontos a keresztények je-
lenléte a Szentföldön és a Közel-
Keleten, és mindent meg kell 
tenni azért, hogy továbbra is a 
térségben maradjanak. MTI   

    Szolidaritás: 
Viktor csomagolj!  
   Az augusztusban indított „em-
beri konzultáció” során Orbán 
Viktor tevékenységéről kérdezte 

a Szolidaritás az állampolgáro-
kat, akiknek többsége alkalmat-
lannak tartja a miniszterelnököt 
az ország vezetésére – tudatta a 
Szolidaritás Mozgalom Ifj úsági 
Tagozata. Mint közölték, „új élet-
pályát felkínálva” szeretnék át-
adni a konzultációs kérdőíveket 
Orbán Viktornak, ezért kedden 
15 órára fl ashmobot hirdetnek a 
miniszterelnöki rezidencia köze-
lébe, a XII. kerületi Csipke utcá-
ba. A szervezők azt kérték, a 
résztvevők hozzanak magukkal 
üres bőröndöt, hogy „segítsenek 
a miniszterelnöknek csomagol-
ni”. Mint ismeretes, a miniszterel-
nöki rezidencia nem a Csipke, 
hanem a szomszédos Cinege ut-
cában van, de azt a Terrorelhá-
rítási Központ főigazgatója, Haj-
dú János – Orbán Viktor egykori 
személyi testőre – már korábban 
lezáratta, pontosabban fokozott 
védelmét rendelte el – éppen a 
Szolidaritás akciójának hírére.

NÉPSZAVA   

emelkedő politikai-közéleti-tár-
sadalmi témájú cikket publikált. 
Az ezer euróval járó elismerést 
novemberben adja át Paul 
Lendvai. A pályázatokat négy 
példányban az Élet és Irodalom 
(ÉS) szerkesztőségébe várják: Buda-
pest, 1089 Rezső tér 15. vagy Bu-
dapest, 1450 Pf. 84.  NÉPSZAVA   

    Iványi nem látja jelét
a megállapodásnak   
   A Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség (MET) furcsállja, 
hogy az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma semmi kézzelfogha-
tó jelét nem adta megállapodási 
szándékának. Mint a MET vezető 

  A fasizmus elleni 
fellépésre kérik 
Áder Jánost  
Magyarországon „a fasizmus 
köszöni, jól van” – állapította 
meg Áder Jánosnak írt válasz-
levelében a 25 éve Kanadában 
élő üzletember, Frank Tibor, 
aki arra bátorította a köztár-
sasági elnököt, lépjen fel ez el-
len. Frank nem először írt az 
államfőnek: júliusban Áder je-
ruzsálemi, a Wallenberg-em-
lékünnepségen mondott beszé-
dére reagált. A híradások sze-
rint ugyanis Áder úgy fogal-
mazott: „máig ható fájdalom, 
hogy a magyar állam nem véd-
te meg” a zsidókat, hanem „tét-
lenül szemlélte” a deportálást. 
Az utóbbi félmondat miatt 
Frank levelében családi példán 
keresztül mutatta be, hogy a 
magyar állam akkor aktívan 
közreműködött a magyar zsi-
dóság többségének kiirtásá-
ban.

Később Áder János válaszolt 
neki és tisztázta, hogy félreér-
tés történt. Az államfő monda-
tának második részét – állítása 
szerint – a sajtó adta a szájába, 
ő nem beszélt tétlenségről. „Az 
Ön felháborodása jogos. Meg-
döbbentő volna, ha bárki azt 
állítaná, hogy a nyilasuralom 
idején a magyar állam tétlenül 
szemlélte a magyar zsidók get-
tókba zárását, haláltáborokba 
deportálását, munkaszolgálat-
ba kényszerítését, tömeges ki-
végzését. Megdöbbentő volna, 
és ami ennél is fájóbb, nem vol-
na igaz” – írta július végi vála-
szában Áder.

Erre reagálva Frank Tibor el-
ismerését fejzete ki, hogy „a 
magyar állam feje – talán elő-
ször hányatott történelmünk 
során – kifejtette, milyen szere-
pet vállalt ezekben a sötét na-
pokban országunk akkori kor-
mánya, államgépezete, és sok 
polgára”. Igaz – folytatta – „jól 
tudjuk, hogy a Holokauszt nem 
a marhavagonokkal kezdődött”, 
megelőzték például a zsidótör-
vények. Frank arra hívta fel 
Áder János fi gyelmét, hogy az 
interneten élénk nyilvános vita 
kísérte levelezésüket, és a „sok 
pozitív reakció mellett százával 
olvashatók nyíltan náci, fasisz-
ta, rasszista, gonosz, emberhez 
nem méltó beszólások”. „Kérem, 
sőt, ha szabad, bátorítom Önt, 
mint hazánk legfőbb méltósá-
gát, hogy máskor is a jeruzsá-
lemi megrázó beszédének szel-
lemében cselekedjen, és követ-
kezetesen mondja el azt, amit 
ott elmondott, és amit nekem 
leírt” – zárta sorait Frank, idéz-
ve a Nobel-békedíjas Elie 
Wieselt: „Az élet ellentéte nem a 
halál, hanem a közömbösség”. 

NÉPSZAVA-INFORMÁCIÓ   

   A magyar állam XXI. száza-
di sikeréért a nemzet tag-
jainak ma is úgy érdemes 

magukra tekinteniük, mint az 
állam valódi alkotóira, újraala-
pítóira – mondta ünnepi beszé-
dében Áder János a Kossuth té-
ren. Az államfő kiemelte: au-
gusztus 20. államalapítónkról, 
és rólunk, magyarokról szól, 
mindarról, ami összeköt min-
ket, s mindarról, amit egymás-
sal időről időre érdemes megbe-
szélnünk. Nem elég büszkének 
lennünk elődeinkre, hanem
„ismét bölcs kiegyezésre” kell 
jutnunk. Áder szerint az állam-
alapítás nem ért véget Szent 
István tettével: a XX. század-
ban, Trianon és a II. világhábo-
rú csapásai után is újjá kellett 
alapítani a magyar államot, 
majd azt követően is, amikor 
„azt láttuk, hogy akik felszaba-
dítóként érkeztek, megszál-
lóinkká lettek”. A rendszervál-
tásról megjegyezte: „a történet-
nek itt koránt sincs vége”, raj-
tunk múlik, hogy a magyar
állam XXI. századi építménye 
milyen otthonunk lesz.

Ellentéteket, egyfajta „felelge-
tést” hozott a Fidesz és az 
MSZP vezető politikusainak 
ünnepi beszéde. Míg Debrecen-
ben Kósa Lajos polgármester
– a Fidesz ügyvezető alelnöke – 
azt fejtegette, hogy unortodox 
módszerek jellemezték már a 
Szent István-i államalapítást, 
addig a Szegedet irányító szo-
cialista Botka László szerint 
Szent István időben felismerte, 
hogy a külön út „nem vezet se-

hova”. Kósa – aki szerint az ál-
lamalapítás óta „a magyar tör-
ténet igazi sikersztori” – úgy 
vélte, Istvánhoz hasonlóan Ma-
gyarország ma az államszerve-
zet átalakításával foglalkozik,
szokatlan eszközökkel. Botka 
viszont arra emlékeztetett, hogy 
első királyunk nem szaggatta 
„enyémre és tiédre sem az or-
szágot, sem az igazságot”. Irá-
nyítása pontos volt és egyértel-
mű, de a kizárólagosságot meg-
vetette, a pöffeszkedést elutasí-
totta – tette hozzá, megjegyez-
ve: „Mi Szent István büszke és 
európai magyarjai vagyunk, 
akiknek nincs, és soha nem is
lesz szükségük ellenségre a 
haza szeretethez”.

Lázár János szerint augusz-
tus 20-án a magyarság nem-
csak Szent Istvánt, hanem sa-
ját fennmaradását is ünnepli.
A Miniszterelnökséget vezető ál-
lamtitkár Hódmezővásárhelyen
arról beszélt: ma is „meg kell 
változtatni az országot, hogy ál-
maink valóra váljanak”.

Szent István nemcsak ren-
det, hanem egységet is terem-
tett – ezt már Harrach Péter 
mondta Nagymaroson. A KDNP 
frakcióvezetője szerint István a 
maga eszközeivel teremtette
meg ezt az egységet, amely 

„nem a politikai erők mutyizá-
sából, nem az elvtelen kompro-
misszumokból állt, hanem ér-
tékrendből”. Augusztus 20-án 
„saját gyökereink, saját múl-
tunk előtt hajtunk fejet” – 
mondta az állami kitüntetések 
átadásán beszédében az Ország-
gyűlés elnöke. Kövér László 
„gyakori szomorú tapasztalat-
ként” említette, hogy „éppen 
azok kénytelenek elszenvedni a 
hátratételt, akik hozzáértéssel, 
becsülettel, tisztességgel végzik 
a munkájukat”. 

 MTI–NÉPSZAVA-ÖSSZEÁLLÍTÁS   

 Eltérően értékelték Szent Istvánt és az államalapítást a kormánypárti és az ellenzéki politikusok augusztus 20-án 

 Sikersztorit látnak a fideszesek 
A Szent István-i állam-
alapításhoz mérték kor-
mányzásuk törekvéseit 
a Fidesz politikusai a 
nem zeti ünnepen. Kósa 
Lajos szerint már első ki-
rályunk unortodox mód-
szereket alkalmazott. Ez-
zel szemben a szocialis-
ta Mesterházy Attila és 
Botka László ar ról be-
szélt: a kormány politiká-
ját a megcsonkított álla-
miság jellemzi, miköz-
ben már Szent István is 
rájött arra, hogy a külön-
utasság nem vezet se-
hova. A nemzeti ünnep 
a szokott mederben – 
tisztavatással, csa ládi 
programokkal – folyt, a 
napot tűzijáték zárta.

Áder János, Orbán Viktor és Kövér László a Parlamentben. A kormányfő 
– mint képünk mutatja – kipihenten tért vissza szabadságáról  
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    Tízezrek az ünnepen  
   Az állami ünnepségek ezúttal is a Kossuth téri zászlófelvonással 
– bár szokatlan módon Orbán Viktor kormányfő távollétében –, 
majd tisztavatással kezdődtek hétfőn délelőtt. Az állami kitünte-
téseket a Parlament kupolatermében adta át Áder János államfő 
– itt már megjelent Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László
házelnök, sőt a vendégek közt felbukkant Schmitt Pál volt állam-
fő is (a díjazottak névsora a 12. oldalon).

Az Együtt az ország! szlogennel megrendezett állami rendez-
vényekre több tízezren látogattak el. Az érdeklődők a budai rak-
parton végigsétálhattak a Magyar ízek utcáján, és megkóstol-
hatták Magyarország tortáját. Ismét megnyitotta kapuit a Parla-
ment az érdeklődők előtt: több ezren csodálták meg az épületet
belülről is. Jelentős tömeg szórakozott a Clark Ádám téri családi 
rendezvényeken, illetve a vízi- és légiparádén. Az ökumenikus 
kenyéráldás után aratómenet indult a Szent István Bazilikához, 
ahol az ünnepi szentmise, majd a Szent Jobb-körmenet kezdő-
dött. A programot a tűzijáték zárta: az idén azonban nem a Gel-
lért-hegyről, hanem a Lánchídról és uszályokról lőtték fel a raké-
tákat – összesen 150 millió forintért.      

    A magyar államiság megalapításával kaptunk 
helyet Európa független, egyenrangú nemzetei 
között, ám az elmúlt két évben azt látjuk, hogy 
az ország vezetői elfordulnak az európai szelle-
miségtől – írta ünnepi üzenetében az MSZP el-
nöke. Mesterházy Attila szerint ennek következ-
ménye, hogy az ország nemzetközi megítélése, 
Európával való viszonya súlyosan megromlott, 
miközben egyre többen érzik úgy, hogy tenni 
akarásuk gátja maga a hatalom, hogy a megél-
hetés egyre nehezebb, a boldogulás egyre re-
ménytelenebb. Úgy vélte, az ország vezetői már 
régen nem bíznak a polgárokban, és a polgárok 
egyre kevésbé bíznak az ország vezetőiben. 
 Ebben a helyzetben az egymás iránti bizalom és 

szolidaritás az, ami fogódzót, a küzdelmekhez 
pedig erőt adhat. 

Mesterházy hozzátette: az új kenyér ünnepe 
nem lehet felhőtlen akkor, amikor százezreknek 
nem jut kenyérből, amikor az állam vezetői a vá-
lasztóktól kapott hatalommal visszaélve a jogál-
lamiságot és az állam és polgárai közötti bizal-
mat rombolják. 

Az örökség, amit az elmúlt ezer évben a ma-
gyarság felhalmozott, feljogosítja az embert ar-
ra, hogy megvédje szabadságát és boldoguljon
a saját hazájában – üzente az MSZP elnöke, aki 
szerint „ha kell, elég erősek, elszántak, tettre ké-
szek és józanak leszünk ahhoz, hogy tovább-
vigyük ezt az örökséget”.      

   Mesterházy: megcsonkított államiság 

lelkésze, Iványi Gábor (képün-
kön) írta, zavaró az a homályos 
megfogalmazás, hogy az „okta-
tási államtitkárság” a „fenntartó-
tól függetlenül biztosítja a peda-
gógusok és a nevelő-oktató 
munkát közvetlenül segítők bé-
rét az új nemzeti köznevelésről 
szóló törvény alapján”, hiszen a 
bérköltség az alapnormatívának 
csupán tört része. Nem világos 
az sem, miről szólna az a „közne-
velési szerződés”, melyet a szak-
tárca a MET-tel „azon tevékeny-
ségek vonatkozásában” kötne, 
melyek „valóban a társadalmi 
felzárkózást szolgálják”, ugyanis 
oktatási intézményeikben kizá-
rólag halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók nevelése és ok-
tatása folyik. A MET közleményé-
nek előzménye, hogy augusztus 
15-én sajtótájékoztatón számol-
tak be: 3000 hátrányos helyzetű 
gyermek úgy kezdi meg a tan-
évet, hogy a minisztérium nem 
mutatott készséget az egyházzal 

FOTÓ: NÉPSZAVA

FOTÓ: NÉPSZAVA

való megállapodás megújításá-
ra. Erre azzal reagált a tárca az 
MTI-ben: alaptalanok Iványi fé-
lelmei. A MET nyitott a kormány-
nyal való megállapodásra; a 
megnyugtató megoldást abban 
látnák, ha a MET és más egyhá-
zak visszanyerhetnék méltatla-
nul elvett egyházi státuszukat és 
ezzel a rászorulók közötti szolgá-
latuk is akadálytalanul folytatód-
hatna.  NÉPSZAVA   
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